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PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) visi ES piliečiai turi teisę į laisvę ir 
saugumą pagal Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos (toliau –
Chartija) 6 straipsnį, teisę į privatų ir 
šeimos gyvenimą pagal Chartijos 
7 straipsnį ir teisę į asmens duomenų 
apsaugą pagal Chartijos 8 straipsnį);

Pagrindimas

Reikia aiškiai pabrėžti minėtųjų teisių apsaugą, nes tarpvalstybinio lygmens keitimasis 
informacija pasitelkiant elektroninės kelių rinkliavos sistemų sąveikumą gali kelti grėsmę 
šioms teisėms. Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) būtina numatyti 
visuotinį elektroninės rinkliavos sistemų 
įdiegimą valstybėse narėse ir kaimyninėse 
šalyse ir turėti sąveikias sistemas, 
pritaikytas būsimai Sąjungos lygmens kelių 
apmokestinimo politikos plėtrai ir būsimai 
technikos raidai;

(2) būtina numatyti visuotinį
elektroninės rinkliavos sistemų įdiegimą 
valstybėse narėse ir kaimyninėse šalyse ir 
turėti, kiek tai įmanoma, patikimas, 
vartotojui patogias, ekonomiškai 
efektyvias ir sąveikias sistemas, pritaikytas 
būsimai Sąjungos lygmens kelių 
apmokestinimo politikos plėtrai ir būsimai 
technikos raidai;
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Pagrindimas

Elektroninės rinkliavos sistemos turėtų būti kuo patikimesnės, patogesnės vartotojui ir 
ekonomiškai efektyvesnės. Tai bus naudinga ES piliečiams. Šis pakeitimas yra glaudžiai 
susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) valstybių narių bei kaimyninių šalių 
įvestų specifikacijų jų elektroninės 
rinkliavos sistemoms gausėjimas gali 
pakenkti tiek sklandžiam vidaus rinkos 
veikimui, tiek transporto politikos tikslams. 
Dėl tokios padėties gali paplisti 
nesuderinami ir brangūs sunkiųjų 
transporto priemonių kabinose montuojami 
elektroniniai blokai, o vairuotojai gali 
daryti klaidas juos naudodami, pavyzdžiui, 
netyčia išvengti mokesčių mokėjimo. Toks 
plitimas nepriimtinas transporto priemonių 
naudotojams ir gamintojams dėl sąnaudų, 
saugos ir teisinių priežasčių;

(4) valstybių narių bei kaimyninių šalių 
įvestų specifikacijų jų elektroninės 
rinkliavos sistemoms gausėjimas gali 
pakenkti tiek sklandžiam vidaus rinkos 
veikimui, laisvo judėjimo principui, tiek 
transporto politikos tikslams. Dėl tokios 
padėties gali paplisti nesuderinami ir 
brangūs sunkiųjų transporto priemonių 
kabinose montuojami elektroniniai blokai, 
o vairuotojai gali daryti klaidų juos 
naudodami, pavyzdžiui, netyčia išvengti 
mokesčių mokėjimo. Toks plitimas 
nepriimtinas transporto priemonių 
naudotojams ir gamintojams dėl sąnaudų, 
saugos ir teisinių priežasčių;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika, siekiant 
sustiprinti pasiūlymą nurodant, kad elektroninės rinkliavos sistemų gausa daro poveikį laisvo 
judėjimo principui.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) dirbtinės vidaus rinkos veikimo 
kliūtys turėtų būti pašalintos, valstybėms 
narėms ir Sąjungai paliekant galimybę 
vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu 

(5) dirbtinės vidaus rinkos veikimo 
kliūtys turėtų būti pašalintos, valstybėms 
narėms ir Sąjungai paliekant galimybę 
vietos, nacionaliniu ar tarptautiniu 
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lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų 
transporto priemonėms skirtas kelių 
apmokestinimo strategijas . Transporto 
priemonėse montuojama įranga turėtų leisti 
tokią kelių apmokestinimo politiką
įgyvendinti laikantis visų valstybių narių 
piliečių nediskriminavimo principų. Todėl 
kiek galima greičiau reikia
užtikrinti elektroninės rinkliavos sistemų 
sąveikumą Sąjungos lygmeniu;

lygmeniu įgyvendinti įvairias visų tipų 
transporto priemonėms skirtas kelių 
apmokestinimo strategijas . Transporto 
priemonėse montuojama įranga turėtų leisti 
tokią kelių apmokestinimo strategiją
įgyvendinti laikantis visų valstybių narių 
piliečių nediskriminavimo principų, 
visapusiškai gerbiant visas pagrindines 
teises. Todėl kuo greičiau reikėtų užtikrinti
patikimą elektroninės rinkliavos sistemų 
sąveikumą, pagrįstą pagarba 
pagrindinėms teisėms, Sąjungos lygmeniu;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti visapusišką pagarbą pagrindinėms asmenų teisėms, užtikrinant elektroninės 
kelių rinkliavos sistemų sąveikumą. Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su kitais priimtinais 
pakeitimais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) turėtų būti patvirtinta, kad Europos 
elektroninės rinkliavos paslaugą (EERP) 
teikia EERP teikėjai, kaip nurodyta 
Komisijos sprendime 2009/750/EB17;

(8) turėtų būti patvirtinta, kad Europos 
elektroninės rinkliavos paslaugą (EERP) 
teisėtai teikia EERP teikėjai, kaip nurodyta 
Komisijos sprendime 2009/750/EB17, 
visapusiškai laikydamiesi pagrindinių 
teisių;

_________________ _________________

17 2009 m. spalio 6 d. Komisijos 
sprendimas 2009/750/EB dėl Europos 
elektroninės rinkliavos paslaugos 
apibrėžimo ir techninių elementų 
(OL L 268, 2009 10 13, p. 11).

17 2009 m. spalio 6 d. Komisijos 
sprendimas 2009/750/EB dėl Europos 
elektroninės rinkliavos paslaugos 
apibrėžimo ir techninių elementų 
(OL L 268, 2009 10 13, p. 11).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(10) transporto priemonių tarpusavio bei 
transporto priemonių ir infrastruktūros 
objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti 
elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų 
intelektinių transporto sistemų (toliau – C-
ITS) taikomosios programos naudoja 
panašias technologijas ir gretimas dažnių 
juostas. Ateityje reikėtų įvertinti galimybes 
elektroninės rinkliavos sistemas sujungti su 
C-ITS 5,9 GHz dažnių juostoje, kurią 
dabar naudoja C-ITS, prieš tai nuodugniai 
įvertinus išlaidas, naudą, technines kliūtis 
ir galimus tų kliūčių šalinimo būdus;

(10) transporto priemonių tarpusavio bei 
transporto priemonių ir infrastruktūros 
objektų trumpojo nuotolio ryšiui palaikyti 
elektroninės rinkliavos ir sąveikiųjų 
intelektinių transporto sistemų (toliau – C-
ITS) taikomosios programos naudoja 
panašias technologijas ir gretimas dažnių 
juostas. Ateityje reikėtų įvertinti galimybes 
elektroninės rinkliavos sistemas sujungti su 
C-ITS 5,9 GHz dažnių juostoje, kurią 
dabar naudoja C-ITS, prieš tai nuodugniai 
įvertinus galimą poveikį privatumui ir 
duomenų apsauga, taip pat išlaidas, 
naudą, technines kliūtis ir galimus tų 
kliūčių šalinimo būdus, kad visa tai 
nesudarytų kliūčių, ypač MVĮ;

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka priimtą LIBE komiteto nuomonę dėl sąveikiųjų intelektinių transporto 
sistemų (M. Grapini).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) prievoles pagal elektroninės 
rinkliavos sistemas pažeidusių nerezidentų 
nustatymo problemos kliudo labiau plėtoti 
tokias sistemas ir Sąjungos keliuose 
plačiau taikyti principus „naudotojas 
moka“ ir „teršėjas moka“;

(13) prievoles pagal elektroninės 
rinkliavos sistemas pažeidusių nerezidentų 
nustatymo problemos kliudo labiau plėtoti 
tokias sistemas ir Sąjungos keliuose 
plačiau taikyti principus „naudotojas 
moka“ ir „teršėjas moka“, todėl reikia rasti 
tokių asmenų tapatybės nustatymo būdą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) valstybės narės turėtų būti (16) valstybės narės turėtų būti 
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įpareigotos pateikti Komisijai informacijos 
ir duomenų, būtinų siekiant įvertinti, ar 
informacijos apie kelių mokesčio 
nesumokėjusius asmenis mainams skirta 
sistema yra veiksminga ir efektyvi. 
Komisija turėtų būti įpareigota įvertinti 
gautus duomenis bei informaciją ir 
prireikus pasiūlyti teisės aktų pakeitimų;

įpareigotos pateikti Komisijai informacijos 
ir duomenų, būtinų siekiant įvertinti, ar 
informacijos apie kelių mokesčio 
nesumokėjusius asmenis mainams skirta 
sistema yra veiksminga ir efektyvi, 
visapusiškai laikantis asmens duomenų 
apsaugos. Komisija turėtų būti įpareigota 
įvertinti gautus duomenis bei informaciją ir 
prireikus pasiūlyti teisės aktų pakeitimų; 
Jokie asmens duomenys neturėtų būti 
perduodami Komisijai ar jais su ja 
dalijamasi;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį nuoseklumą su ES duomenų apsaugos teisės aktais.

Reikia aiškiai pabrėžti, kad valstybėms narėms pateikiant atitinkamą informaciją ES 
institucijoms visapusiškai gerbiama teisė į asmens duomenų apsaugą.

Būtina pateikti šį pakeitimą dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika, ir 
sąsajos su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) įvedus elektroninės rinkliavos 
sistemas reikės tvarkyti asmens duomenis. 
Toks tvarkymas turi atitikti Sąjungos 
taisykles, nustatytas, inter alia, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2016/67919, Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2016/68020 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/58/EB21. Teisė į asmens duomenų 
apsaugą aiškiai pripažįstama Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 8 
straipsnyje;

(17) įdiegus elektroninės rinkliavos 
sistemas reikia tvarkyti asmens duomenis.
Teisė į asmens duomenų apsaugą aiškiai 
pripažįstama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnyje 
ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
16 straipsnyje. Toks tvarkymas turi atitikti
Sąjungos taisykles, nustatytas, inter alia, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) 2016/67919 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/58/EB20, taip pat
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2016/68021, jeigu valstybėje narėje, 
kurioje mokestis yra nesumokėtas, kelių 
mokesčio mokėjimo pažeidimas yra 



PE616.760v03-00 8/23 AD\1149703LT.docx

LT

nusikalstama veika;

__________________ __________________

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p.1),

19 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p.1),

20 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuria 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

20 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 
2002 7 31, p. 37).

21 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 
2002 7 31, p. 37).

21 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuria 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 
2016 5 4, p. 89).

Pagrindimas

Pasiūlyme asmens duomenų tvarkymui taikomas BDAR ir Policijos direktyva (2016/680).
Svarbu atskirti valstybes nares, kuriose tokių mokesčių mokėjimo pažeidimas yra 
administracinis pažeidimas, ir valstybes nares, kuriose tai yra nusikalstama veika. Šis 
pakeitimas yra neatskiriamai susijęs su kitais nuomonės referento pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
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19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant užtikrinti elektroninės kelių 
rinkliavos sistemų sąveikumą ir sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpvalstybiniu 
lygmeniu keistis informacija apie kelių 
mokesčių mokėjimo pažeidimus, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
technologijų, kurios gali būti naudojamos 
elektroninės rinkliavos operacijoms atlikti 
elektroninės rinkliavos sistemose, kurioms 
būtina įrengti arba naudoti transporto 
priemonėse montuojamą įrangą, sąrašo 
suderinimo su technikos pažanga. Ypač 
svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir 
su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 
vykdomos vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Visų pirma, siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

(19) siekiant užtikrinti elektroninės kelių 
rinkliavos sistemų sąveikumą ir sudaryti 
teisiškai palankesnes sąlygas 
tarpvalstybiniu lygmeniu keistis 
informacija apie kelių mokesčių mokėjimo 
pažeidimus, pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl technologijų, kurios gali būti 
naudojamos elektroninės rinkliavos 
operacijoms atlikti elektroninės rinkliavos 
sistemose, kurioms būtina įrengti arba 
naudoti transporto priemonėse montuojamą 
įrangą, sąrašo suderinimo su technikos 
pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma, siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma nedarant poveikio 
valstybių narių sprendimams tam tikrų tipų 
transporto priemonėms taikyti mokesčius,
nustatyti tų mokesčių dydį ir jų taikymo 

Siekiant laikytis subsidiarumo principo, ši 
direktyva taikoma nedarant poveikio 
valstybių narių sprendimams tam tikrų tipų 
transporto priemonėms taikyti mokesčius ir
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tikslą. nustatyti tų mokesčių dydį ir jų taikymo 
tikslą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) elektroninės rinkliavos teritorija –
kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, 
tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos 
kelių mokesčiai renkami taikant 
automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, 
palaikant ryšį su transporto priemonėse 
montuojama įranga arba automatiškai 
identifikuojant automobilio registracijos 
numerį) arba juos derinant su kitais būdais;

e) elektroninės rinkliavos teritorija –
kelias, kelių tinklas, statinys (pavyzdžiui, 
tiltas ar tunelis) arba keltas, už kuriuos 
kelių mokesčiai renkami taikant 
automatinio nustatymo būdus (pavyzdžiui, 
palaikant ryšį su transporto priemonėse 
montuojama įranga, kuri gali būti 
papildoma automatinio automobilio 
registracijos numerio identifikavimo 
sistema) arba juos derinant su kitais 
būdais;

Pagrindimas

Dėl menko automobilių registracijos numerių ir identifikavimo sistemų standartizavimo
lygmens Sąjungoje pasikliovus vien tik automobilių registracijos numerių identifikavimu gali 
pasitaikyti klaidų. Todėl automatinį automobilio registracijos numerio identifikavimą reikėtų 
naudoti tik kaip papildomą rinkliavos rinkimo priemonę.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) registracijos valstybė narė –
valstybė narė, įregistravusi transporto 
priemonę, kuria naudojantis padarytas 
pažeidimas;

i) registracijos valstybė narė –
valstybė narė, kurie įregistruota transporto 
priemonė, kuria naudojantis padarytas 
pažeidimas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visose naujose elektroninės rinkliavos 
sistemose, kurioms būtina įrengti arba 
naudoti transporto priemonėse montuojamą 
įrangą , elektroninės rinkliavos
operacijoms atlikti turi būti taikoma viena 
ar daugiau IV priede nurodytų
technologijų.

Visose naujose elektroninės rinkliavos 
sistemose, kurioms būtina įrengti arba 
naudoti transporto priemonėse montuojamą 
įrangą, elektroninės rinkliavos operacijoms 
atlikti turi būti taikoma viena ar daugiau
šių technologijų:

a) palydovinis padėties nustatymas;

b) mobilusis ryšys, taikant GSM-
GPRS standartą (žymuo GSM TS 
03.60/23.00);

c) 5,8 GHz dažnio mikrobangų 
technologija.

Pagrindimas

Technologiniai sprendimai – pagrindinis sąveikos, kuri yra vienas iš pagrindinių šios naujos 
redakcijos dokumento tikslų, užtikrinimo veiksnys. Todėl teisės aktų leidėjui, o ne Komisijai 
turėtų būti palikta nuspręsti dėl tinkamų technologinių sprendimų sąrašo.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei esamos elektroninės rinkliavos 
sistemos, kuriose taikomos kitos 
technologijos nei nurodytosios IV priede, 
technologiniu požiūriu patobulinamos iš 
esmės, tai užtikrinama, kad jos derėtų su 
tam priede nurodytomis technologijomis.

Jei esamos elektroninės rinkliavos 
sistemos, kuriose taikomos kitos 
technologijos nei nurodytosios pirmoje 
pastraipoje, technologiniu požiūriu 
patobulinamos iš esmės, tai užtikrinama, 
kad jos derėtų su tam priede nurodytomis 
technologijomis.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas IV priedas ir tinkamų technologijų 
sąrašas perkeliamas į 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas 16
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia 
transporto priemonėse montuojamą įrangą, 
kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali 
palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse 
eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos 
sistemomis, naudojančiomis IV priede
nurodytas technologijas.

EERP teikėjai EERP gavėjams tiekia 
transporto priemonėse montuojamą įrangą, 
kuri yra tinkama naudoti, sąveiki ir gali 
palaikyti ryšį su visomis valstybėse narėse 
eksploatuojamomis elektroninės rinkliavos 
sistemomis, naudojančiomis 1 dalyje
nurodytas technologijas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas IV priedas ir tinkamų technologijų 
sąrašas perkeliamas į 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Transporto priemonėse 
montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą 
techninę ir programinę įrangą, kitos 
transporto priemonėje jau sumontuotos 
techninės ir programinės įrangos elementus 
arba abu dalykus. Transporto priemonėse 
montuojama įranga gali naudoti kitas 
technologijas nei nurodytosios IV priede
ryšiui su kitomis transporto priemonėje 
įdiegtomis techninės įrangos sistemomis 
palaikyti.

4. Transporto priemonėse 
montuojama įranga gali naudoti joje įdiegtą 
techninę ir programinę įrangą, kitos 
transporto priemonėje jau sumontuotos 
techninės ir programinės įrangos elementus 
arba abu dalykus. Transporto priemonėse 
montuojama įranga gali naudoti kitas 
technologijas nei nurodytosios 1 dalyje
ryšiui su kitomis transporto priemonėje 
įdiegtomis techninės įrangos sistemomis 
palaikyti.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas IV priedas ir tinkamų technologijų 
sąrašas perkeliamas į 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, 
kad EERP teikti reikalingi asmens 
duomenys , būtų tvarkomi 
laikantis Sąjungos taisyklių, kuriomis 
saugomos asmenų laisvės ir pagrindinės 
teisės, įskaitant jų privatumą, ir kad visų 
pirma būtų laikomasi Reglamento (ES) 
2016/679, Direktyvos (ES) 2016/680 ir 
Direktyvos 2002/58/EB nuostatų.

6. Valstybės narės užtikrina, kad 
EERP teikti reikalingi asmens duomenys 
būtų tvarkomi laikantis Sąjungos taisyklių, 
kuriomis saugomos asmenų laisvės ir 
pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą, ir 
kad visų pirma būtų laikomasi Reglamento 
(ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB 
nuostatų. Pagal šią direktyvą tvarkomi 
asmens duomenys toliau netvarkomi 
kitais tikslais ir ištrinami iš karto, kai tik 
asmens duomenų nebereikia tvarkyti tuo 
tikslu, kuriuo jie buvo tvarkomi.

Pagrindimas

Kadangi pasiūlyme pateikta esminių galiojančio dabartinio teksto pakeitimų, siekiant 
užtikrinti EERP sąveiką, mokesčių mokėjimą ir naujas taisykles dėl valstybių narių 
bendradarbiavimo ir įgyvendinimo užtikrinimo nesumokėtų mokesčių srityje, pasiūlymas 
susijęs su dideliu kišimusi į teisę į duomenų apsaugą, o tai pasiūlyme neaptariama. Todėl, 
siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą ir atitiktį ES teisei, būtina pateikti šį pakeitimą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė kitų valstybių narių 
nacionalinėms ryšių palaikymo 
institucijoms, tiriančioms kelių mokesčio 
mokėjimo pažeidimus, suteikia galimybę 
gauti šiuos nacionalinius transporto 
priemonių registracijos duomenis kartu su 
įgaliojimais atlikti automatinę jų paiešką:

Valstybė narė kitų valstybių narių 
nacionalinėms ryšių palaikymo 
institucijoms, vien tik siekiant tirti kelių 
mokesčio mokėjimo pažeidimus, suteikia 
galimybę gauti šiuos nacionalinius 
transporto priemonių registracijos 
duomenis kartu su įgaliojimais atlikti 
automatinę jų paiešką:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį nuoseklumą su ES duomenų apsaugos teisės aktais.

Pakeitimas 20



PE616.760v03-00 14/23 AD\1149703LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) transporto priemonių duomenis ir a) konkrečiai transporto priemonei 
identifikuoti reikalingus duomenis ir

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) transporto priemonių savininkų ar 
valdytojų duomenis.

b) transporto priemonių savininkams
ar valdytojams nustatyti ir su jais 
susisiekti reikalingus duomenis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokia automatinė paieška atliekama 
laikantis Tarybos sprendimo 
2008/616/TVR26 priedo 3 skyriaus 2 ir 3 
punktuose nurodytų procedūrų ir šios 
direktyvos II priede nustatytų reikalavimų.

Tokia automatinė paieška atliekama 
visapusiškai laikantis Tarybos sprendimo 
2008/616/TVR26 priedo 3 skyriaus 2 ir 3 
punktuose nurodytų procedūrų ir šios 
direktyvos II priede nustatytų reikalavimų, 
taip pat visapusiškai paisant visų 
pagrindinių teisių.

_________________ _________________

26 2008 m. birželio 23 d. Tarybos 
sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 
2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma 
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo 
(OL L 210, 2008 8 6, p. 12).

26 2008 m. birželio 23 d. Tarybos 
sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 
2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma 
kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu 
nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo 
(OL L 210, 2008 8 6, p. 12).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
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6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siųsdama informacinį raštą 
transporto priemonės savininkui, valdytojui 
arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam 
nesumokėjus kelių mokesčio, valstybė 
narė, kurios teritorijoje padarytas kelių 
mokesčio mokėjimo pažeidimas, pagal 
savo teisės aktus pateikia visą susijusią 
informaciją, visų pirma nurodo kelių 
mokesčio mokėjimo pažeidimo pobūdį, 
vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės 
teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat 
prireikus duomenis apie prietaisą, kuriuo 
nustatytas pažeidimas. Tuo tikslu valstybė 
narė, kurios teritorijoje padarytas kelių 
mokesčio mokėjimo pažeidimas, gali 
naudoti III priede pateiktą šabloną.

2. Siųsdama informacinį raštą 
transporto priemonės savininkui, valdytojui 
arba kitam nustatytam asmeniui, įtariamam 
nesumokėjus kelių mokesčio, valstybė 
narė, kurios teritorijoje padarytas kelių 
mokesčio mokėjimo pažeidimas, pagal 
savo teisės aktus pateikia visą susijusią 
informaciją, visų pirma nurodo kelių 
mokesčio mokėjimo pažeidimo pobūdį, 
vietą, datą ir laiką, pažeisto nacionalinės 
teisės akto pavadinimą ir sankciją, taip pat 
duomenis apie prietaisą, kuriuo nustatytas 
pažeidimas. Tuo tikslu valstybė narė, 
kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio 
mokėjimo pažeidimas, gali naudoti III 
priede pateiktą šabloną.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nusprendusi inicijuoti tolesnę 
procedūrą dėl kelių mokesčio mokėjimo 
pažeidimo ir siekdama užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pagrindinių teisių, valstybė narė, 
kurios teritorijoje padarytas kelių 
rinkliavos mokėjimo pažeidimas, 
informacinį raštą siunčia parengtą tokia 
kalba, kokia surašytas transporto 
priemonės registracijos dokumentas (jei 
toks dokumentas prieinamas), arba viena iš 
registracijos valstybės narės valstybinių 
kalbų.

3. Nusprendusi inicijuoti tolesnę 
procedūrą dėl kelių mokesčio mokėjimo 
pažeidimo ir siekdama užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pagrindinių teisių, valstybė narė, 
kurios teritorijoje padarytas kelių 
rinkliavos mokėjimo pažeidimas, 
informacinį raštą siunčia parengtą tokia 
kalba, kokia surašytas transporto 
priemonės registracijos dokumentas (jei 
toks dokumentas prieinamas), arba viena iš 
registracijos valstybės narės valstybinių 
kalbų. Šiame rašte valstybė narė gavėją 
informuoja apie priemones, kurių gali 
imtis transporto priemonės savininkas 
norėdamas užginčyti įtariamą 
nusikalstamą veiką ir, visų pirma, apie 
teisę apskųsti sprendimą ir naudotis teisių 
gynimo priemonėmis, taip pat instituciją, 
kurioje galima pasinaudoti šiomis 
teisėmis.



PE616.760v03-00 16/23 AD\1149703LT.docx

LT

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti teisinį nuoseklumą su ES duomenų apsaugos teisės aktais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis 8 straipsnis

Duomenų apsauga Duomenų apsauga

1. Pagal šią direktyvą tvarkomiems 
duomenims taikomos Reglamento (ES) 
2016/679 nuostatos ir įstatymai bei kiti 
teisės aktai, kuriais į nacionalinę teisę 
perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

1. Pagal šią direktyvą tvarkomiems 
asmens duomenims taikomos Reglamento 
(ES) 2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB 
nuostatos. Direktyva (ES) 2016/680 
taikoma tik pagal šią direktyvą 
tvarkomiems asmens duomenims, kai 
valstybėje narėje, kurioje kelių mokestis 
yra nesumokėtas, kelių mokesčio 
mokėjimo pažeidimas yra nusikalstama 
veika.

2. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
šią direktyvą tvarkomi asmens duomenys 
per deramą laikotarpį būtų ištaisyti (jei 
netikslūs), ištrinti arba jų tvarkymas 
apribotas, o pagal Reglamentą (ES) 
2016/679 ir nacionalinius įstatymus bei 
kitus teisės aktus, kuriais į nacionalinę 
teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680, 
būtų nustatytas duomenų saugojimo 
laikotarpis.

2. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmens duomenų tvarkymas pagal 5 
straipsnį būtų ribojamas II priede 
išvardytais duomenų tipais.Be to, 
valstybės narės užtikrina, kad duomenų 
subjektai turėtų teisę nepagrįstai 
nedelsiant atnaujinti, pataisyti arba ištrinti 
tvarkomus asmens duomenis, jei jie 
netikslūs. Remdamosi Reglamentu (ES) 
2016/679 ir, jei taikoma, Direktyva (ES) 
2016/680, valstybės nustato duomenų 
saugojimo laikotarpį.

Valstybės narės užtikrina, kad visi pagal šią 
direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų 
naudojami siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas keistis informacija tarpvalstybiniu 
lygmeniu apie kelių mokesčių mokėjimo 
pažeidimus ir kad duomenų subjektai 
turėtų vienodas teises gauti informacijos, 
susipažinti su duomenimis, ištaisyti juos, 
ištrinti ar sustabdyti duomenų tvarkymo 
veiksmus, gauti kompensaciją ir naudotis 
teisminėmis teisių gynimo priemonėmis, 

Valstybės narės užtikrina, kad pagal šią 
direktyvą tvarkomi asmens duomenys būtų 
tvarkomi siekiant vienintelio tikslo –
sudaryti palankesnes sąlygas keistis 
informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie 
kelių mokesčių mokėjimo pažeidimus ir 
kad jie toliau nebūtų tvarkomi jokiais 
kitais tikslais. Valstybės narės taip pat 
užtikrina, kad duomenų subjektai turėtų 
vienodas teises gauti informacijos, 
susipažinti su duomenimis, ištaisyti juos, 
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kaip numatyta Reglamente (ES) 2016/679 
ir nacionaliniuose įstatymuose bei kituose 
teisės aktuose, kuriais į nacionalinę teisę 
perkeliama Direktyva (ES) 2016/680.

ištrinti ir apriboti tvarkymą, pateikti 
skundą duomenų apsaugos priežiūros 
institucijai, gauti kompensaciją ir naudotis 
veiksmingomis teisminėmis teisių gynimo 
priemonėmis, kaip numatyta Reglamente 
(ES) 2016/679 ir, kai taikoma, Direktyvoje 
(ES) 2016/680. Valstybės narės užtikrina, 
kad prieiga prie asmens duomenų būtų 
suteikta tik paskirtosioms 
kompetentingoms institucijoms, kad jos 
galėtų keistis transporto priemonių 
registracijos duomenimis.

3. Kiekvienas suinteresuotas asmuo 
turi teisę gauti informacijos apie tai, kokie 
registracijos valstybėje narėje įrašyti 
asmens duomenys perduoti valstybei narei, 
kurioje padarytas kelių mokesčio 
mokėjimo pažeidimas, įskaitant užklausos 
datą ir valstybės narės, kurios teritorijoje 
padarytas kelių mokesčio mokėjimo 
pažeidimas, kompetentingą instituciją.

3. Kiekvienas suinteresuotas asmuo 
turi teisę nepagrįstai nedelsiant gauti 
informacijos apie tai, kokie registracijos 
valstybėje narėje įrašyti asmens duomenys 
perduoti valstybei narei, kurioje padarytas 
kelių mokesčio mokėjimo pažeidimas, 
įskaitant užklausos datą ir valstybės narės, 
kurios teritorijoje padarytas kelių mokesčio 
mokėjimo pažeidimas, kompetentingą 
instituciją.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija iki [5 metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui 
ir Tarybai pateikia šios direktyvos 6 ir 7 
straipsnių taikymo valstybėse narėse 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje Komisija 
daugiausia dėmesio skiria šiems aspektams 
ir prireikus pateikia su jais susijusius 
pasiūlymus:

Komisija iki [4 metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos] Europos Parlamentui 
ir Tarybai pateikia šios direktyvos 6 ir 7 
straipsnių taikymo valstybėse narėse 
ataskaitą. Šioje ataskaitoje Komisija 
daugiausia dėmesio skiria šiems aspektams 
ir prireikus pateikia su jais susijusius 
pasiūlymus:

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 a įtrauka (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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– šios direktyvos 6 ir 7 straipsnių 
taikymo poveikio pagrindinėms teisėms, 
ypač teisei į privatumą ir asmens 
duomenų apsaugą, analizei,

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai pagal 11 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiami I ir IV priedai, siekiant juos
suderinti su technikos pažanga.

1. Komisijai pagal 11 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas, siekiant jį suderinti su 
technikos pažanga.

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pakeitimą, kuriuo išbraukiamas IV priedas ir tinkamų technologijų 
sąrašas perkeliamas į 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios 
direktyvos įsigaliojimo data].

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data]. Likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
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Pagrindimas

Nors įgaliojimų delegavimas Komisijai turėtų būti ribotos trukmės, tačiau direktyva turėtų 
numatyti šio laikotarpio savaiminio pratęsimo galimybę.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) pasirinktų techninių sprendimų 
tvirtinimas pagal Sąjungos taisykles, 
kuriomis saugomos asmenų laisvės ir 
pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą ir 
asmens duomenų apsaugą. Visų pirma 
reikės užtikrinti Reglamento (ES) 
2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB 
laikymąsi;

k) pasirinktų techninių sprendimų 
tvirtinimas pagal Sąjungos taisykles, 
kuriomis saugomos asmenų laisvės ir 
pagrindinės teisės, įskaitant jų privatumą ir 
asmens duomenų apsaugą. Visų pirma 
reikės užtikrinti Reglamento (ES) 
2016/679 ir Direktyvos 2002/58/EB, taip 
pat, kai taikoma, Direktyvos (ES) 
2016/680 laikymąsi;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, nes jis neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, 
kuriais tekste įterpiama nuoroda į Direktyvą (ES) 2016/680.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 26 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybės už duomenų apsaugą 
ribojimas:

pagal Reglamentą (ES) 2016/679 turite 
teisę prašyti, kad Jums būtų leista 
susipažinti su asmens duomenimis ir juos 
ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti Jūsų 
asmens duomenų tvarkymą, arba teisę 
nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, 
taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. 
Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą 
[atitinkamos priežiūros institucijos 
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pavadinimas ir adresas.]

[Jei pagal nacionalinę teisę kelių 
mokesčio mokėjimo pažeidimas laikomas
nusikalstama veika:

pagal [nacionalinio įstatymo, kuriuo 
taikoma Direktyva (ES) 2016/680, 
pavadinimas] Jūs turite teisę prašyti, kad 
duomenų valdytojas leistų susipažinti su 
asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba 
ištrinti, arba apriboti Jūsų asmens 
duomenų tvarkymą. Jūs taip pat turite 
teisę pateikti skundą [atitinkamos 
priežiūros institucijos pavadinimas ir 
adresas.] ]

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ar Policijos direktyvą, kai taikoma, 
rašte turėtų būti nurodomos pagrindinės duomenų apsaugos teisės, kurias turi visi piliečiai, ir 
institucijos, kuriai jie gali pateikti skundą, pavadinimas ir adresas. Šis pakeitimas būtinas dėl 
neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Technologijų, kurias leidžiama naudoti 
elektroninėse kelių rinkliavos sistemose 
elektroninės rinkliavos operacijoms 
atlikti, sąrašas

Išbraukta.

1. palydovinis padėties nustatymas;

2. Judrusis ryšys

3. 5,8 GHz dažnio mikrobangų 
technologija.

Pagrindimas

Dėl technologijų sąrašo sprendimą bendru sprendimu turėtų priimti teisės aktų leidėjas. Šis 
pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika.
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